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Pakeitimas 1 

Barbara Lochbihler 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0342/2015 

Barbara Lochbihler 

Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Vietnamo Socialistinės Respublikos pagrindų 

susitarimas dėl visapusės partnerystės ir bendradarbiavimo (rezoliucija) 

2015/2096(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

14 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

14. ragina ES ir Vietnamą imtis veiksmų 

siekiant sukurti priemonę, kurią taikant 

būtų galima stebėti pažangą žmogaus teisių 

srityje vykstant deryboms dėl LPS, 

remiantis ankstesniais ES prekybos 

susitarimais su trečiosiomis šalimis, kurios 

taikė tokias priemones; 

14. palankiai vertina tai, kad sudarius 

naują laisvosios prekybos susitarimą bus 

nustatytas teisinis ryšys tarp LPS ir PBS, 

ir pakartoja savo raginimą Komisijai 

skubiai atlikti LPS poveikio žmogaus 

teisėms vertinimą, kaip reikalavo Europos 

ombudsmenas; ragina ES ir Vietnamą 

imtis veiksmų siekiant sukurti priemonę, 

kurią taikant būtų galima stebėti pažangą 

žmogaus teisių srityje sudarius LPS, 

remiantis ankstesniais ES prekybos 

susitarimais su trečiosiomis šalimis, kurios 

taikė tokias priemones; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0342/2 

Pakeitimas 2 

Barbara Lochbihler 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0342/2015 

Barbara Lochbihler 

Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Vietnamo Socialistinės Respublikos pagrindų 

susitarimas dėl visapusės partnerystės ir bendradarbiavimo (rezoliucija) 

2015/2096(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

16 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

16. ragina vyriausiąją įgaliotinę ir 

pirmininko pavaduotoją pateisinti dėl 

naujojo susitarimo atsiradusius lūkesčius ir 

užtikrinti, kad ES ir jos valstybių narių 

pagal partnerystės ir bendradarbiavimo 

susitarimą ir būsimą LPS su Vietnamu 

įgyvendinama politika padėtų skatinti 

pagarbą žmogaus teisėms, teisinei valstybei 

ir geram valdymui; ragina stiprinti 

gebėjimus, kad būtų veiksmingiau 

nagrinėjami nukentėjusių asmenų ir 

bendruomenių skundai pagal išsamaus 

partnerystės ir bendradarbiavimo 

susitarimo 35 straipsnį; ragina Vietnamo 

vyriausybę skatinti pilietinės visuomenės 

įsitraukimą suteikiant galimybę 

asociacijoms ir NVO dalyvauti šalies 

politiniame, ekonominiame ir socialiniame 

vystymesi;  

16. ragina vyriausiąją įgaliotinę ir 

pirmininko pavaduotoją pateisinti dėl 

naujojo susitarimo atsiradusius lūkesčius ir 

užtikrinti, kad ES ir jos valstybių narių 

pagal partnerystės ir bendradarbiavimo 

susitarimą ir LPS su Vietnamu 

įgyvendinama politika padėtų skatinti 

pagarbą žmogaus teisėms, teisinei valstybei 

ir geram valdymui; ragina nustatyti ginčų 

sprendimo mechanizmą ir stiprinti 

gebėjimus, kad būtų veiksmingiau 

nagrinėjami nukentėjusių asmenų ir 

bendruomenių skundai, kai nerimaujama, 

jog galėjo būti pažeistos susitarimo 

taisyklės, ir pagal išsamaus partnerystės ir 

bendradarbiavimo susitarimo 35 straipsnį; 

ragina Vietnamo vyriausybę skatinti 

pilietinės visuomenės įsitraukimą 

suteikiant galimybę asociacijoms ir NVO 

dalyvauti šalies politiniame, ekonominiame 

ir socialiniame vystymesi;  

Or. en 



 

AM\1081262LT.doc  PE573.391v01-00 

LT Suvienijusi įvairovę LT 

 

9.12.2015 A8-0342/3 

Pakeitimas 3 

Barbara Lochbihler 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0342/2015 

Barbara Lochbihler 

Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Vietnamo Socialistinės Respublikos pagrindų 

susitarimas dėl visapusės partnerystės ir bendradarbiavimo (rezoliucija) 

2015/2096(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

30 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

30. giria Vietnamą dėl jo vadovaujamo 

vaidmens Azijoje užtikrinant LGBTI 

asmenų teises, ypač jam neseniai priėmus 

įstatymą dėl santuokos ir šeimos, pagal 

kurį leidžiamos tos pačios lyties asmenų 

santuokos; 

30. giria Vietnamą dėl jo vadovaujamo 

vaidmens Azijoje užtikrinant LGBTI 

asmenų teises, ypač jam neseniai priėmus 

įstatymą dėl santuokos ir šeimos, pagal 

kurį leidžiamos tos pačios lyties asmenų 

vestuvių ceremonijos; 

Or. en 

 

 

 


